
 

 

Pismo uczniów Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach. 

 

 

Jak co roku 26 V jest DNIEM PATRONA naszej szkoły. W związku z tym ten numer gazetki poświęcamy 

pamięci Juliusza Słowackiego. 

Uczniowie starali się znaleźć odpowiedź na pytanie:  

Dlaczego Juliusz Słowacki „Wielkim poetą był”? ( i nie tylko poetą). 

Poniżej drukujemy niektóre z prac przygotowanych przez uczniów klasy 2a. 

 

Juliusz Słowacki „wielkim … był” .  
      Kim był , czym się zajmował , do czego dążył , a szczególnie dlaczego jest 
nazywany wielkim poetą, człowiekiem czy patriotą? Czy Juliuszowi 
Słowackiemu należały się te określenia? Czy do dzisiaj ludzie pamiętają o nim, 
czytając jego utwory ? 

    Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku . Studiował prawo, lecz 
jego powołaniem zdecydowanie była literatura, szczególnie  poezja. Od 
dzieciństwa dzięki mamie miał z nią ogromny kontakt, poznał m.in. Adama 
Mickiewicza. Juliusz żył w czasach gdy Polska była pod zaborami. Jego 
wiersze, ballady miały poruszać serca milionów Polaków ruszających do bitew 
o naszą wolność i ojczyznę . Niestety Juliusz zmarł w wieku 40 lat , jednak to co 
nam pozostawił jest warte jego pracy i wytrwałości w czasach tak trudnych dla 
Polaków.  

 

(dokończenie na następnej stronie) 

 

KALEJDOSKOP KULTUTALNY 



Juliusz obok Mickiewicza i Krasickiego jest nazywany wieszczem narodowym . 
Co oznacza taki tytuł ? To znaczy że Juliusz Słowacki potrafił w swojej poezji 
przewidywać przyszłe Polskie czasy ,a do tego opisywać wydarzenia które są 
istotne dla naszej przeszłej i przyszłej historii . „Kordian” to jedno z dzieł 
Juliusza , które jest wyrazem jego przekonań dotyczących historii narodu ( 
głównie powstania listopadowego) oraz przyszłości. Ten utwór idealnie 
potwierdza fakt że Słowackiemu należy się tytuł wieszcza narodowego.  

   „Wielkim poetą był „ . Ja osobiście zgadzam się z tym określeniem. W swoim 
życiu stworzył tyle wspaniałych dzieł, o których trudno jest zapomnieć. Każdy z 
nas na pewno czytał coś tego poety.  Gdy cofniemy się w przeszłość możemy 
znaleźć wiele informacji na temat jego poezji . Podobno Juliusz czego się nie 
dotknął od razu zamieniało się w poezję . 
 „Był zwykłym człowiekiem” . Tak jak inni żył w tych czasach, tak jak inni 
walczył o   ojczyznę – lecz słowem, a nie bronią .  
 
    Wiersz „ Testament mój” pokazuje nam chyba najlepiej o ogromnym 
patriotyzmie Juliusza Słowackiego. Autor ukazuje w nim tragiczną sytuację 
kraju. Nakłania do walki , nie chce żeby dopuścić do jego upadku. Mówiąc „(...) 
kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na 
szaniec” - pragnie nam przekazać,abyśmy walczyli o naszą ojczyznę, a gdy 
zajdzie taka potrzeba ,oddali za nią życie.  

   Gdy Słowacki był na emigracji pisze „Hymn”(„Smutno mi Boże”). Opisuje w 
nim swoją ogromną tęsknotę za ojczyzną, swój żal do Boga,że nie może teraz 
walczyć o swój kraj . 

    W wierszu „ Grób Agamemnona” ,w pierwszej części  Słowacki wyraża 
swoje przemyślenia w czasie gdy był w Grecji. Między cichymi budowlami 
rozważa swoje życie oraz egzystencje człowieka. To miejsce przypomina mu o 
„Iliadzie” Homera – utwór o wielkich czynach i ludziach. W czasie tej wyprawy 
obudziło się w nim mnóstwo wspomnień swojej literatury i Homera. Zauważa w 
swoich dziełach wiele niedoskonałości i przyznaje się do błędów. W drugiej 
części tego wiersza w poecie budzą się rozważania na temat sytuacja politycznej 
w Polsce. Poeta w tym dziele wyraża poglądy na temat polskiej szlachty i 
stosunku  do narodu . Znów chcę nakłonić Polaków do walki ,opowiadając o 
tradycjach greckich , o ich wielkich bohaterach .  



Wyrazem wielkiej miłości do ojczyzny i rodziny jest utwór „Rozł
on zaadresowany do matki Słowackiego .Poeta
matką, ojczyzną i wolnoś ą
swojego kraju co wywołuje u niego roz

     Romantyczną wielkość
„W Szwajcarii” . Słowacki pokazuje w tym utworze
Smutek, żal, tęsknotę, MIŁO
utworów tego poety jaki sama przeczytałam  z wielkim zainteresowaniem.

    Im bardziej zagłębiam si
bardziej jestem pewna, ż
wszechstronnie uzdolniony człowiek , wieszcz narodowy, jest dowodem na to, 
że warto walczyć o wolność
godny nazywania Wielkim . Był motywatorem dla walc
wielkim wsparciem.  Dziś
kulturze naszego kraju, a uczniowie naszego gimnazjum   mog
swojego patrona.  
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Patron mojej szkoły 

 

 Juliusz Słowacki był wielkim człowiekiem. W ciągu całego swojego życia 
prezentował postawę godną podziwu. Urodził się w 1809 r. w Krzemieńcu.

 Pierwszym argumentem uzasadniającym moją tezę jest niebanalna twórczość 
pisarza. Jego utwory doceniają wciąż znawcy literatury, a problemy w nich poruszane są 
nadal aktualne. Dramat pt. „Balladyna” ukazuje nam jak chęć władzy może omamić 
człowieka. Słowacki przestrzega nas przed skutkami niepanowania nad własnymi 
pragnieniami. Artysta doskonale pr
jednocześnie tworząc wspaniały, niepowtarzalny klimat i wyrażając swobodnie swoje 
zdanie. Wielbicielem jego osoby był Józef Piłsudski. Podczas przemówienia wygłoszonego 
z okazji sprowadzenia do Polski prochów Słowacki

„ W imieniu Rządu Rzeczpospolitej polecam Panom odnie

Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, by królom był równy” 

Wypracował on styl charakterystyczny dla siebie, co udowodnił podczas 
„pojedynku” z Adamem Mickiewiczem.   

  Kolejnym przykładem potwierdzającym słuszność mojej tezy jest fakt, iż 
poeta w swoich dziełach poruszał sprawy ważne dla Polaków, mianowicie chęci odzyskania 
niepodległości. Analizuje także problemy wewnętrzne kraju. Utworem, który ośmieszył 
niezdolność do działania ówczesnych przywódców Polski jest „Kordian”. Stwierdza, że 
generałowie są starzy, niedołężni i tchórzliwi. W negatywnym świetle przywołuje na 
przykład postać Józefa Chłopickiego, który według niego ma „sprzeczne z naturą 
nazwisko” ze względu na niechęć przyjęcia pomocy od chłopców. Wytyka rządzącym złą 
organizacje powstań, które powinny być ogólnonarodowym zrywem. 
postawę Polaków w utworze "Grób Agamemnona" gdzie twierdzi, iż żaden Polak nie ma 
prawa zatrzymać się pod Termopilami
oraz patriotyzmu. Twórczość Słowackiego pomagała Polakom w walce z represjami i z 
surową oceną sytuacji politycznej.

 Sądzę, że 40 letnie życie Juliusza przyniosło nam wiele znakomitych dzieł i 
wpłynęło na losy historii. Jest to człowiek, którym z całą pewnością możemy się szczycić. 

 

 

Patron mojej szkoły – Juliusz Słowacki.

Juliusz Słowacki był wielkim człowiekiem. W ciągu całego swojego życia 
prezentował postawę godną podziwu. Urodził się w 1809 r. w Krzemieńcu.

Pierwszym argumentem uzasadniającym moją tezę jest niebanalna twórczość 
doceniają wciąż znawcy literatury, a problemy w nich poruszane są 

nadal aktualne. Dramat pt. „Balladyna” ukazuje nam jak chęć władzy może omamić 
człowieka. Słowacki przestrzega nas przed skutkami niepanowania nad własnymi 
pragnieniami. Artysta doskonale przekazuje uczucia wewnętrzne bohaterów, 
jednocześnie tworząc wspaniały, niepowtarzalny klimat i wyrażając swobodnie swoje 
zdanie. Wielbicielem jego osoby był Józef Piłsudski. Podczas przemówienia wygłoszonego 
z okazji sprowadzenia do Polski prochów Słowackiego mówił: 

du Rzeczpospolitej polecam Panom odnie

Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, by królom był równy” 

Wypracował on styl charakterystyczny dla siebie, co udowodnił podczas 
„pojedynku” z Adamem Mickiewiczem.    

Kolejnym przykładem potwierdzającym słuszność mojej tezy jest fakt, iż 
poeta w swoich dziełach poruszał sprawy ważne dla Polaków, mianowicie chęci odzyskania 
niepodległości. Analizuje także problemy wewnętrzne kraju. Utworem, który ośmieszył 

działania ówczesnych przywódców Polski jest „Kordian”. Stwierdza, że 
generałowie są starzy, niedołężni i tchórzliwi. W negatywnym świetle przywołuje na 
przykład postać Józefa Chłopickiego, który według niego ma „sprzeczne z naturą 

niechęć przyjęcia pomocy od chłopców. Wytyka rządzącym złą 
organizacje powstań, które powinny być ogólnonarodowym zrywem. 
postawę Polaków w utworze "Grób Agamemnona" gdzie twierdzi, iż żaden Polak nie ma 
prawa zatrzymać się pod Termopilami, które są symbolem bohaterskiej walki z Persami 

Twórczość Słowackiego pomagała Polakom w walce z represjami i z 
surową oceną sytuacji politycznej. 

Sądzę, że 40 letnie życie Juliusza przyniosło nam wiele znakomitych dzieł i 
osy historii. Jest to człowiek, którym z całą pewnością możemy się szczycić. 
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Juliusz Słowacki Wielkim był … 

 

O wielkości człowieka decydują przede wszystkim jego 

charakter i czyny, jakich dokonał. Za samo bycie – wielkim się nie 

zostanie. Na ten tytuł trzeba sobie zasłużyć. Oczywiście wielkość 

można określać na różne sposoby – wielki poeta, wielki patriota czy 

romantyk. Wiele razy spotkałam się już z Wielkimi, jednak 

najważniejsze dla mnie było odkrycie poety, który byłby wielki nie 

tylko jako pisarz, ale jako człowiek również.  

Nie trudno przyznać, że poeta znajdujący się wśród Adama 

Mickiewicza czy Krasińskiego jest dobry w tym co robi. Jego utwory 

wyrażają ogromne uczucie do ojczyzny, co świadczy o wspaniałej 

cesze jaką posiada. Mianowicie – patriotyzm, tak wielki, że inni 

mogliby tylko pomarzyć. Miłość,jaką darzył Polskę, jest czymś ,co 

samo w sobie czyni go Wielkim poetą i człowiekiem. Wydawać się 

może, że było już naprawdę wielu patriotów, jednak trudno uwierzyć, 

że tak niewielu szczerze kochających kraj, język i wszystko co z Polską 

związane. 

Kiedy zastanawiam się nad twórczością Słowackiego 

przypomina mi się ,,Balladyna’’.  Jest to utwór, który dzięki swojej 

ponadczasowości jest teraz jedną z lektur z którymi miałam do 

czynienia. Najprościej mówiąc – utwory Juliusza są nie tylko zwykłymi 

dramatami, książkami etc. Są to utwory zasługujące na miano – dzieł 

ponadczasowych. Są napisane tak dobrze, że ludzie prawdopodobnie 

do dziś czytają je z podobnym zachwytem jak przed laty.  Mimo iż 

Juliusz żył około stu pięćdziesięciu lat temu – jego twórczość jest 

wśród nas do dziś.  W swoich utworach poruszał on problemy 

wewnętrzne ówczesnej Polski.  Mówił o sytuacji w państwie w 

utworach jak np.: ,,Kordian’’.  



Poeta nazywany obok Mickiewicza i Krasińskiego - ,,wieszczem’’ 

był człowiekiem nie tylko bardzo utalentowanym, ale również 

wykształconym. W latach 1825-1828 studiował prawo na 

uniwersytecie Wileńskim, a potem zatrudniony został kolejno w 

Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz Biurze Dyplomatycznym 

Rządu Narodowego, wyjechał do Drezna, skąd udał się jako kurier 

dyplomatyczny do Londynu i Paryża, gdzie osiadł po zakończeniu 

misji.  W dużej mierze świadczy to o tym, jak ważne dla niego było 

wykształcenie przy tym co robił najlepiej – pisał.  

Nie sądzę by zasługiwał on wyłącznie na miano Wielkiego poety 

– oczywiście był nim niewątpliwie. Jednakże to z jakim przejęciem 

pisał i jakie wartości wyznaczał sobie w życiu,świadczą o tym, że był 

również wspaniałym, Wielkim człowiekiem.  Dodatkowo uważam,  że 

to tak samo człowiek wszechstronny.  Najlepiej świadczy o tym 

stworzona przez niego koncepcja filozoficzna – filozofia genezyjska. 

Polegała ona przede wszystkim na rozważaniu zarówno narodu jak i 

jednostki w historii. 

W gruncie rzeczy zastanawiając się dłużej nad osobą Juliusza 

Słowackiego, dochodzę do wniosku, że jego osoba zasługuje na 

nazwanie Wielką. Jednakże nie tylko w znaczeniu ,,Wielki poeta’’, ale 

przede wszystkim patriota kochający swoją ojczyznę. Po prostu 

osoba, którą bez żadnych wątpliwości można nazwać Wielką. 

Przykładem na to jest choćby fakt, że Juliusz Słowacki jest patronem 

wielu instytucji, organizacji jak również mojej własnej szkoły – 

gimnazjum numer 1 w Myślenicach. Ten człowiek udowodnił, że 

zasługuje na to aby nazwać go Człowiekiem Wielkim. 

 

Lidia Brzyska II a 

 



Juliusz  Słowacki  wielki  poeta  i  patriota 

  

Juliusz  Słowacki  to  jeden  z  najlepszych  polskich  
poetów i  dramaturgów. Żył  i  tworzył  w  dziewiętnastym  
wieku   w  okresie  romantyzmu. Jego  działalność  przypada  
na  okres  rozbiorów  Polski. Państwo  polskie  rozdarte  
zostało  między  zaborców: Rosję, Prusy, Austrię. 

   Mimo  iż  żył  zaledwie  czterdzieści   lat,  jego  twórczość  
literacka  jest  obfita i   różnorodna. Pozostawił  po  sobie  13  
dramatów,  20  poematów,  setki  wierszy  i  jedną  powieść. 

   Jego  najważniejsze  dzieła  to  utwory  romantyczne:  
„Balladyna’’  i  „Lilla  Weneda’’  oraz  dramaty: „Kordian”  i  
„Beniowski’’. 

   Pisał  swoje  dzieła  na  emigracji  dlatego  z  jego  
dramatów  i  wierszy  przebija  tęsknota  za  ojczyzną,  i  
polską  przyrodą. 

   Jedynym  w  swoim  rodzaju  jest  wiersz  Pt. ,,Pośród  
niesnasków  Pan  Bóg  uderza…” Wiersz  ten  pisał  Słowacki 
w  1848r. Napisał  w  nim  o  słowiańskim,   polskim  papieżu.  

   Jego  proroctwo  spełniło  się  w 1978r. – gdy  papieżem  
został  Karol  Wojtyła. 

   Słowacki  jest  uznany  za  jednego  z  wielkich  polskich  
wieszczów  obok  Mickiewicza  i  Krasińskiego. 

   Słowacki  nie  tylko  pisał  o  Polsce,  ale  też  o  nią  
walczył.  W  1831r.  wyruszył  z  pilnymi  listami do polskich 
przedstawicieli w Paryżu i Londynie. Z żalem opuszczał 
ziemie polskie, ale nie mogąc ze względów zdrowotnych brać 



czynnego udziału w powstaniu, w ten sposób chciał walczyć o 
Polskę.  

 

Podczas następnego zrywu narodowego Polaków w 1848 
roku – gdy wybuchły walki w Wielkopolsce, wyruszył tam, by 
walczyć. Niestety nie spełnił swoich marzeń – walki o Polskę, 
gdyż był poważnie chory. Niedługo potem umiera w 1849 
roku. Pochowano go w Paryżu na Cmentarzu Montmartre. W 
1927 roku jego szczątki przewieziono do Polski. Procy 
złożono w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na 
Wawelu.  

 

O tym jakim był Polakiem i poetą, świadczą słowa 
wypowiedziane na pogrzebie przez Józefa Piłsudskiego:  „  W 
imieniu Rządu Rzeczpospolitej polecam Panom odnieść 
trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo 
królom był równy ‘.  

 

Słowacki to wielki poeta ale i wielki Polak- patriota. 
Służył ojczyźnie jak potrafił najlepiej. Na jej użytek oddał 
swój talent. Możemy od niego uczyć się przywiązania do 
ojczyzny i patriotyzmu.  

 

Opracował: Stanisław Garbień   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kiedy urodził się Juliusz Słowacki? 
4 września 1809 
2. Gdzie się urodził? 
Krzemieniec 
3. Kiedy zmarł? 
3 kwietnia 1849 
4. Gdzie zmarł? 
Paryż 
5. W jakiej epoce pisał? 
Romantyzm 
6. Jak nazywał się ojciec Juliusza Słowackiego? 
Euzebiusz 
7. Kim był z zawodu? 
Profesor literatury 
8. Kiedy zmarł? 
1814 
9. Jak nazywała się matka Juliusza Słowackiego? 
Salomea 
10. Za kogo wyszła po raz drugi matka Słowackiego? 
Za lekarza Augusta Becu 
11. Co studiował Słowacki? 
Prawo 
12. Kiedy studiował? 
1825-1825 
13. Gdzie studiował? 
Wilno 
14. Kiedy objął posadę aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu? 
30 marca 1829 
15. Jak zadebiutował Słowacki jako poeta? 
Powieścią poetycką Hugo 
16. Podaj 3 miasta w których był Słowacki. 
Londyn, Szwajcaria, Paryż, Genewa, Marsylia, Rzym 
17. Na co zmarł poeta? 
Grużlica 
18. Gdzie został pochowany po śmierci? 
Paryż  
19. Kiedy ekshumowano jego zwłoki? 
14 czerwca 1927 
20. Gdzie leży teraz Słowacki? 
Wawel 
21. Ile napisał dramatów? 
13 
22. Wymień 3 z nich. 
Agezylausz ,Balladyna ,Beatrix Cenci ,Fantazy ,Horsztyński ,Jan Kazimierz ,Kordian. 
Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny , Ksiądz Marek ,Książę niezłomny ,Lilla 
Weneda ,Maria Stuart ,Mazepa ,Mindowe ,Samuel Zborowski ,Sen srebrny 
Salomei ,Zawisza Czarny ,Złota czaszka , 



23. Ile napisał poematów? 
20 
24. Wymień 3 z nich. 
Anhelli ,Arab ,Beniowski. Poema ,Genezis z Ducha, Godzina myśli Hugo. Powieść 
krzyżacka ,Król-Duch ,Ojciec zadżumionych, Pan Tadeusz, Podróż do Ziemi Świętej z 
Neapolu,  Szanfary. Poemat arabski, W Szwajcarii ,Wacław , 
25. JAK NAZYWAMY OKRES W CZASIE KTÓREGO SŁOWACKI PRACOWAŁ W 

KOMNISI PRZYCHODU I SKARBU? 
Warszawski 

26. Kto nosi wiadomosci w wierszu Rozłaczenie? 
Gołąb 

27. KTÓRY Z UTWORÓW WYSZEDŁ SPOD PIÓRA JULIUSZA? 
Anheli 

28. Kim był profesor Becu? 
ojczym Słowackiego 

29. Na co zmarł Juliusz? 
Gruźlicę  

30. W którym roku powstał KORDIAN? 
1833 

31. Czy matka Juliusza przebywała w Więzieniu? 
tak, jednokrotnie 

32. Jak nazywały się jego przyrodnie siostry? 
Aleksandra, Hersylia 

33. Kim była Ludwika Śniadecka? 
miłością Słowackiego 
 

 


